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Uma verdadeira fábrica de sanduiches 

 

Os amiguinhos vão fazer os seus próprios sanduiches. A mamãe hipopótamo 

arrumou todo tipo de ingrediente para os lanches. 

- Temos queijo, frios, manteiga de amendoim, alface e muitos tipos de pães - 

ela diz. 

- Humm... Estou morrendo de fome! - exclama o hipopótamo Horácio. 

- Então, sirva-se! - sorri a mamãe. 

- Eu vou fazer o sanduiche mais alto que vocês já viram! - diz Horácio. 

- Eu vou fazer o sanduiche mais fino e mais comprido que vocês já viram! - diz 

Silvia, a cobra. 

Horácio começa empilhando coisas sobre o pão e, em pouco tempo, faz uma 

torre. 

Silvia pega um pedaço estreito e comprido de pão e coloca as coisas sobre ele 

numa camada fina. 

- Horácio, você consegue comer tudo isso? - Silvia pergunta. 

- É claro! - Horácio responde e começa a comer.  

- Que delícia! - ele exclama, mastigando.  

Pouco tempo depois, ele já está satisfeito, e ainda falta metade do sanduiche. 

- Ai, a minha barriga está doendo! - ele reclama.  

- Da próxima vez, faça a metade do tamanho - Silvia diz sorrindo. 

- Ótima ideia. Eu gostaria de ter pensado nisso antes. 
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A mamãe hipopótamo sorri e embrulha o resto do sanduiche para o lanche de 

amanhã.  

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Uma verdadeira fábrica de sanduiches”. 

 

2) O que a mamãe de Horácio separou para os amiguinhos fazerem sanduíches? 

R. A mamãe separou queijo, frios, manteiga de amendoim, alface e muitos tipos de 

pães. 

 

3) Como é o sanduíche que Horácio quer fazer? 

R. Horácio quer fazer o sanduíche mais alto que os amigos já viram. 

 

4) Quando Horácio chega na metade do sanduíche, fica satisfeito. O que ele diz? 

R. Horácio diz que sua barriga está doendo. 

 

5) O que a mamãe de Horácio faz o que restou do sanduíche dele? 

R. A mamãe embrulha o que sobrou do lanche para ele comer amanhã.  


